


Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον: 

Αρχίζει η Οδύσσεια!

Η Αθηνά εξασφαλίζει την επιστροφή 

του Οδυσσέα στην Ιθάκη 

ενώπιον του Συμβουλίου των Θεών. 

Έλειπε, βέβαια, ο Ποσειδώνας. Τυχαίο;
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ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΈΝΑΝ ΚΑΙΡΟ και δυο καιρούς αν θέλετε και τρεις 

ήταν ένας άντρας πολυμήχανος και κοσμογυρισμένος, που εί-

χε σπουδάσει τους ανθρώπους και τους ήξερε από την καλή κι 

απ’ την ανάποδη. Αυτός ο άντρας έγινε ξακουστός για τα κα-

τορθώματά του, που τα τραγούδησε ένας μεγάλος Ποιητής, ο 

Όμηρος! (Ο Όμηρος είναι πατέρας όλων των ποιητών, ο πρώτος 

ράπερ και προ-προ-προ-παππούς μας.) Το μεγαλύτερο επίτευγ-

μά του ήταν που πάτησε ή κούρσεψε ή κατέλαβε, όπως θα λέ-

γαμε σήμερα, το ιερό κάστρο της Τροίας. 

Το πλήρωσε ακριβά όμως. Δέκα ολόκληρα χρόνια δερνότα-

νε και σκυλοπνιγόταν στη θάλασσα, προσπαθώντας να σώσει 

το κεφάλι του και τους συντρόφους και συμπολεμιστές του. Το 

δεύτερο δεν το κατάφερε τελικά• από δικό τους φταίξιμο. Άκου 

να φάνε τα ιερά βόδια του Ήλιου! Κι αυτός τους καταράστηκε 

να μην ξαναπατήσουν το χώμα της πατρίδας τους ποτέ. Έτσι κι 

έγινε. Όλοι τους χάθηκαν ανίδεοι και χορτάτοι εκτός από αυτόν 

για τον οποίο μιλάμε, τον περίφημο Οδυσσέα, που ήταν βασιλιάς 
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της Ιθάκης, γιος του Λαέρτη και της Αντίκλειας, άντρας της 

Πηνελόπης και πατέρας του Τηλέμαχου. Έίχε κι ένα σκύλο, τον 

Άργο, που ήταν πιστός σαν όλους τους σκύλους. Αλλά ο Άργος 

παραήταν πιστός. Περίμενε τον Οδυσσέα είκοσι ολόκληρα χρό-

νια να γυρίσει από την Τροία, για να ξεψυχήσει μπρος στα πό-

δια του. 

Πολλοί πήγανε στην Τροία τότε απ’ όλη την Έλλάδα. Πολλοί 

σκοτώθηκαν στις μάχες, αφήνοντας εκεί τα κόκαλά τους. Οι 

νεκροί ήταν τόσοι, που ξεχείλισε ο ποταμός Σκάμανδρος από 

τα κουφάρια τους. Αχαιοί και Τρώες έπλεαν τουμπανιασμένοι 

και αδελφωμένοι πια προς τη θάλασσα. Άλλοι πνίγηκαν στην 

επιστροφή για την πατρίδα με τα καρυδότσουφλα της εποχής. 

Μύρο το κύμα που τους τύλιξε. Γιατί έγιναν όλα αυτά, θα μου 

πείτε; Μη ρωτάτε καλύτερα. Για ένα πουκάμισο αδειανό, για 

μιαν Έλένη.

Τέλος υπάρχουν και κάποιοι, οι περισσότεροι, που γλίτωσαν 

και γύρισαν στα σπίτια τους. Μόνο ο Οδυσσέας που μέρα και 

νύχτα ονειρευόταν να γυρίσει στον τόπο του ήταν σκλάβος μιας 

θεάς που τη λέγανε Καλυψώ. Η Καλυψώ ήταν πολύ όμορφη, 

να της πάρεις το κεφάλι, που έλεγε η γιαγιά μου. Έίχε πλούσια 

μακριά μαλλιά, που έφταναν ως τη δαχτυλιδένια μέση της. Αυ-

τή η θεά λοιπόν είχε ερωτευτεί τρελά τον Οδυσσέα, αλλά κι 
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αυτός δεν ήταν αδιάφορος μπροστά σε τέτοια ομορφιά. Τον 

ήθελε δικό της και τον κρατούσε στα θολωτά παλάτια της, κα-

τάδικό της…

Με του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν, οι θεοί 

άλλαξαν γνώμη και αποφάσισαν πως ήρθε η ώρα ν’ αφήσουν 

τον Οδυσσέα να γυρίσει στο σπίτι του. Όλοι τον έβλεπαν με 

καλό μάτι, εκτός από τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας. 

Αυτός του το κρατούσε μανιάτικο. Γιατί; Θα το μάθουμε σε λίγο.

Μια μέρα που ο Ποσειδώνας είχε πάει στους Αιθίοπες, σ’ ένα 

τσιμπούσι που έκαναν προς τιμήν του, μαζεύτηκαν οι Αθάνατοι 

στο ανάκτορο του Δία. Αφού ησύχασαν τους είπε δυο λόγια ο 

βασιλιάς θεών και ανθρώπων.

ΔΙΑΣ: Θα το ’χετε προσέξει όλοι το χούι των θνητών να τα 

φορτώνουν όλα στους θεούς. Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, 

σου λένε. Αλλά φταίνε οι ίδιοι για όσα βάσανα πέφτουν στο 

αγύριστο κεφάλι τους. (Ακούγονται μουρμουρητά επιδοκιμα-

σίας.) Δείτε τον Αίγισθο. Ποιος του ’πε να παρασύρει την Κλυ-

ταιμνήστρα στο κρεβάτι του; Ποιος του ’πε να σκοτώσει τον 

Αγαμέμνονα μόλις μπήκε στο σπίτι του, επιστρέφοντας θριαμ-

βευτής από την Τροία;

ΦΩΝΈΣ: 
-Και τον είχαμε προειδοποιήσει…
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-Ότι θα τον σκοτώσει ο γιος του Αγαμέμνονα ο Ορέστης…

-Κι αυτόν και την Κλυταιμνήστρα.

ΔΙΑΣ: Βεβαίως! Στείλαμε τον Έρμή. Φταίει το πεπρωμένο ή 

το ξερό του το κεφάλι;

ΑΘΗΝΑ: Βασιλιά των βασιλέων και πατέρα όλων μας, θεών 

και ανθρώπων, καλά να πάθει ο Αίγισθος. Κατά τα έργα του κι 

η τιμωρία. Έγώ τον Οδυσσέα σκέφτομαι. Αυτόν τον φρόνιμο 

άντρα που βασανίζεται τόσα χρόνια μακριά από την πατρίδα 

και τους αγαπημένους του.

ΔΙΑΣ: Μωρέ είναι ένας κι αυτός…

ΑΘΗΝΑ: Τι έχεις μαζί του, Ολύμπιε; Μήπως δεν σου πρόσφε-

ρε τόσες θυσίες και εκατόμβες στην Τροία; Γιατί τον μάχεσαι 

τόσο;

ΔΙΑΣ: Θέλεις και τα λες, παιδί μου, ή σου ξεφεύγουν αυτά τα 

λόγια; Έγώ μάχομαι τον Οδυσσέα ή ο Ποσειδώνας, ο κραταιός 

βασιλιάς των θαλασσών; Ξέρεις γιατί;

ΑΘΗΝΑ: Ξέρω…

ΔΙΑΣ: …γιατί τύφλωσε τον γιο του τον Πολύφημο. Τύφλωσε 

το μονόφθαλμο παιδί του και θέλει να τον εκδικηθεί. Έίναι πα-

ράλογο;

ΑΘΗΝΑ: Όχι, αλλά πάνε τόσα χρόνια, καλέ μου πατέρα. Έλεος!

ΔΙΑΣ: Γιατί, του το χρωστάμε;
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ΑΘΗΝΑ: Ναι, κατά κάποιον τρόπο. Στο κάτω κάτω είναι δικός 

μας άνθρωπος.

ΔΙΑΣ: Άνθρωπος ναι, δικός μας όχι. Ένας θνητός είναι, κο-

ρίτσι μου. 

ΑΘΗΝΑ: Δεν είναι ντροπή να είσαι θνητός. 

ΔΙΑΣ: Ξέρεις ποιο είναι το κακό μ’ εσένα; Θέλεις να έχεις 

πάντα την τελευταία λέξη.

ΑΘΗΝΑ: Σου ’μοιασα, μπαμπάκα μου…

ΔΙΑΣ: Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σκεφτού-

με τον γυρισμό του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Όσο για τον Ποσει-

δώνα, δεν μπορεί να πάει κόντρα σε όλο το Δωδεκάθεο. Θ’ 

αναγκαστεί να βάλει νερό στο κρασί του. Έχει αντίρρηση κα-

νένας;

ΦΩΝΈΣ: Κανένας, κανένας, ούτις…

Η Αθηνά δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της.

ΑΘΗΝΑ: Πατέρα μου, καλέ μου πατέρα, αφού είναι θέλημα 

θεών, ας στείλουμε αμέσως τον Έρμή στη νήσο της Ωγυγίας να 

βρει την Καλυψώ και να της πει ν’ αφήσει ελεύθερο τον Οδυσ-

σέα να γυρίσει σπίτι του. Έγώ λέω να πάω στην Ιθάκη να βρω 

τον Τηλέμαχο, που έχω δυο λόγια να του πω.



16

ΑΥΤΑ ΈΙΠΈ Η ΘΈΑ και φόρεσε γρήγορα τα ολόχρυσα σανδάλια 

της, τα φτερωτά, που ανάερα την ταξιδεύουν πάνω από θά-

λασσες κι από στεριές. Πετώντας γρήγορα, με την εσθήτα της 

να κυματίζει και να κολλάει πάνω στο στήθος και την όμορφη 

κορμοστασιά της, κατέβηκε σαν γερακίνα από τις κορυφές του 

Ολύμπου στην Ιθάκη και στάθηκε στο κατώφλι του Οδυσσέα. 

Έίχε πάρει τη μορφή του Μέντη, του βασιλιά της Τάφου.

Κόσμος μπαινόβγαινε στο παλάτι. Μερικοί έπαιζαν ζάρια, 

καθισμένοι ή μισοξαπλωμένοι σε δέρματα βοδιών. Οι υπηρέτες 

σέρβιραν κρασί και τεμάχιζαν τα κρέατα που μοσχοβολούσαν 

κνίσα, κι άλλοι έστρωναν μέσα το τραπέζι για το δείπνο.

Πρώτος είδε τον ξένο ο θεόμορφος Τηλέμαχος, που καθό-

τανε ανάμεσα στους μνηστήρες με βαριά καρδιά, στενοχωρη-

μένος γι’ αυτά που έβλεπε και άκουγε γύρω του. Σηκώθηκε 

αμέσως και πήγε κοντά του. Τον χαιρέτησε εγκάρδια και τον 

οδήγησε μέσα.

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Καλωσόρισες, ξένε, στο παλάτι του θεϊκού 

Οδυσσέα. Έίμαι ο γιος του ο Τηλέμαχος. 

ΜΈΝΤΗΣ: Κι εγώ είμαι ο Μέντης, ο βασιλιάς της Τάφου. Πού 

να με θυμάσαι, πέρασαν τόσα χρόνια. Έγινες κοτζάμ παλικάρι!

Κάθισαν άνετα κοντά κοντά κι έπιασαν την κουβέντα τρώγο-

ντας.
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ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Ήξερες τον πατέρα μου;

ΜΈΝΤΗΣ: Και τον πατέρα σου και τον παππού σου. Ρώτα τον 

σεβάσμιο Λαέρτη να σου πει. Με τον πατέρα σου ειδικά ήμασταν 

πολύ φίλοι.

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Και ποιος καλός άνεμος σε φέρνει από τα μέρη μας;

ΜΈΝΤΗΣ: Ήρθα εδώ γύρω για δουλειές και άκουσα μια φή-

μη ότι ο Οδυσσέας βρίσκεται στο νησί. Γι’ αυτό πέρασα, μήπως 

τον συναντήσω. 

Όσο μιλούσαν, ο Μέντης παρακολουθούσε τους μνηστήρες 

που κάθονταν στο μεγάλο τραπέζι, φασαριόζοι και φωνακλάδες. 

Έτρωγαν λαίμαργα, μιλούσαν και γελούσαν με γεμάτο στόμα, 

έπιναν με τις κούπες του Οδυσσέα κι έβαφαν τα μουστάκια και 

τα γένια τους με κόκκινο κρασί από τα αμπέλια του Λαέρτη. 

Τίποτε δεν ήτανε δικό τους κι όλα δικά τους ήτανε. Ο Μέντης 

γύρισε κάποια στιγμή στον Τηλέμαχο και τον ρώτησε.

ΜΈΝΤΗΣ: Ποιοι είναι αυτοί, παιδί μου, και τι κάνουν στο 

σπίτι σου;

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Έίναι οι μνηστήρες της μητέρας μου. Όλοι οι 

άρχοντες της Ιθάκης και των γύρω νησιών θέλουν να παντρευ-

τούν την Πηνελόπη και να βάλουν στο χέρι τον θρόνο του πα-

τέρα μου και όλη την περιουσία μας. Αν περισσέψει τίποτε, 

γιατί όπως βλέπεις τη ροκανίζουνε κανονικά.
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ΜΈΝΤΗΣ: Κανονικότατα… Σαν τρωκτικά. Πού να ’βγαινε από 

καμιά μεριά ο πατέρας σου. Δεν θα ήξεραν από πού να φύγουν. 

Αλλά κι εσύ μην κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια.

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Τι να κάνω; Έίμαι ολομόναχος με όλους αυτούς 

τριγύρω μου.

ΜΈΝΤΗΣ: Άκου, δεν είσαι μόνος. Έγώ είμαι μαζί σου. Και 

άλλοι, που δεν τους ξέρεις ή δεν τους φαντάζεσαι… Πες στους 

μνηστήρες να φύγουν απ’ το παλάτι σου. Όλοι τους! Να πάνε 

σπίτια τους. Κι η μάνα σου, αν θέλει να παντρευτεί, να πάει στο 

πατρικό της. Να την καλοπαντρέψουν οι γονείς της, όπως ται-

ριάζει στην ομορφιά της και την τάξη της.

Ο Μέντης τού μιλούσε με πάθος, σφίγγοντάς του το χέρι. Ο 

Τηλέμαχος ένιωθε σαν να του μεταγγίζει μια υπερφυσική δύ-

ναμη και απίστευτο θάρρος.

ΜΈΝΤΗΣ: Πρέπει να πας το γρηγορότερο στην Πύλο και τη 

Σπάρτη. Να βρεις τον Νέστορα και τον Μενέλαο, που γύρισε 

τελευταίος από την Τροία. Να δεις τι θα σου πουν για τον πατέ-

ρα σου. Βλέπει το φως του ήλιου ακόμη ή τον έφαγε το μαύρο 

σκοτάδι; Αν μάθεις ότι ζει, περίμενέ τον κάνα χρόνο ακόμα. Αν 

έχει πεθάνει, βρες έναν τρόπο να ξεπαστρέψεις τους μνηστήρες, 

σώμα με σώμα ή και μπαμπέσικα ακόμα.

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Και πώς θα πάω στην Πύλο και τη Σπάρτη;
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ΜΈΝΤΗΣ: Με καράβι, πώς αλλιώς. Κοίταξε να βρεις και ν’ 

αρματώσεις ένα καλοτάξιδο σκαρί και περίμενέ με. 

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Θα έρθεις μαζί μου;

ΜΈΝΤΗΣ: Φυσικά. Δεν είσαι μόνος σου, σ’ το ξαναλέω. Πρέ-

πει να φύγω τώρα. Έσύ κοίτα να κάνεις ό,τι σου είπα.

ΚΙ ΈΝΩ ΜΙΛΟΥΣΈ, έφυγε σαν πουλί πετούμενο. Αναλήφτηκε!

Ο Τηλέμαχος ξαφνιάστηκε, αλλά ένιωσε τη θεϊκή παρουσία 

και πήρε κουράγιο. Σηκώθηκε σαν άλλος άνθρωπος και μίλησε 

στους μνηστήρες με σύνεση και θάρρος.

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Πάψτε, όσο τραγουδάει ο Φήμιος, ο θεϊκός 

αοιδός, και μνημονεύει τους ήρωες που πάτησαν την Τροία. 

Θέλω να φύγετε από το σπίτι μου, το παλάτι του άτυχου πατέρα 

μου. Να πάτε στα δικά σας σπίτια να γλεντοκοπάτε. Μ’ έχετε 

καταστρέψει!

Όλοι δαγκώθηκαν ακούγοντας τον Τηλέμαχο. Δεν τον είχαν 

ικανό. Μόνο ο Αντίνοος, ο πρώτος των μνηστήρων, απάντησε 

θυμωμένα.

ΑΝΤΙΝΟΟΣ: Αυτά είναι λόγια των θεών, όχι δικά σου. Έχεις 

τα κότσια να τα κάνεις πράξη; Όχι βέβαια. Γι’ αυτό και δεν πρό-

κειται να γίνεις ποτέ βασιλιάς της Ιθάκης.
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ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Αυτό θα το δούμε. Ακόμα κι αν δεν γίνω βασι-

λιάς πάντως, θα γίνω άρχοντας και βασιλιάς του οίκου μου και 

των ανθρώπων που δουλεύουνε για μένα. Έσείς δεν έχετε θέση 

εδώ μέσα.

Μετά από αυτά οι μνηστήρες έφυγαν άκεφοι και προβλημα-

τισμένοι. Ο Τηλέμαχος πήγε για ύπνο σ’ ένα ψηλοτάβανο και 

δροσερό δωμάτιο. Έίχε πολλά στο μυαλό του. Κοντά του ήταν 

η σεβάσμια Έυρύκλεια, το καλό στοιχειό του σπιτιού, που υπη-

ρέτησε τρεις γενιές αντρών της οικογένειας. Πρώτα τον Λαέρτη, 

που την αγόρασε ακριβά και την είχε στο σπίτι του, χωρίς ποτέ 

να την αγγίξει, για να μην προσβάλει τη γυναίκα του, την Αντί-

κλεια. Μετά στάθηκε δίπλα στον Οδυσσέα, που τον φρόντιζε 

πάντα και τον γιατροπόρεψε όταν ένα αγριογούρουνο τον τραυ-

μάτισε χαμηλά στο πόδι. «Αν ζει, θα φαίνεται ακόμη το σημά-

δι». Και τελευταίο, αλλά ακριβό και αγαπημένο, τον Τηλέμαχο, 

που τον κουνάρισε από μωρό.

Η Έυρύκλεια λοιπόν, αφού τον συγύρισε πριν κοιμηθεί, βγή-

κε από την κάμαρα και έκλεισε απαλά την πόρτα, μην κάνει 

θόρυβο ο σύρτης.





β



Ο Τηλέμαχος κατά των μνηστήρων, 

μπροστά στους πολίτες της Ιθάκης.

Η Αθηνά από κοντά τού ετοιμάζει ταξίδι. 

Μέχρι τώρα πάντως Οδυσσέα ακούμε 

και Οδυσσέα δεν βλέπουμε.
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Ο ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ ΞΥΠΝΗΣΈ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ. Κόντευε να ξημε-

ρώσει όταν πετάχτηκε από το κρεβάτι. Ντύθηκε γρήγορα, φό-

ρεσε τα σανδάλια του, ζώστηκε το κοφτερό σπαθί του και βγή-

κε από το δωμάτιο, όμορφος σαν θεός, ο μονάκριβος γιος του 

Οδυσσέα.

Αμέσως φώναξε τους κήρυκες και τους είπε να διαλαλήσουν 

τη Συνέλευση των Αχαιών. Ήθελε να μιλήσει στους πολίτες της 

Ιθάκης τώρα, πριν σκορπίσουν στις δουλειές και τις καθημε-

ρινές ασχολίες τους. Σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύονται οι Ιθα-

κήσιοι ώσπου γέμισαν το αμφιθέατρο της Αγοράς. Έίχαν να 

δουν τέτοια συνέλευση από την εποχή του Οδυσσέα και τους 

έτρωγε η περιέργεια ν’ ακούσουν τι θα τους πει ο Τηλέμαχος.

Καθώς εκείνος πέρασε ανάμεσά τους για να πάει στο βήμα, 

όλοι τον κοίταζαν με θαυμασμό. Ακόμα και οι γέροι παραμέρι-

σαν για να περάσει.

Πρώτος μίλησε ο σεβάσμιος και γνωστικός Αιγύπτιος, πρε-

σβύτης πλέον και σκυφτός. Πενθούσε ακόμη τον αγνοούμενο 
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γιο του τον Άντιφο. Πού να ’ξερε ότι τον είχε καταβροχθίσει ο 

Πολύφημος σ’ εκείνο το μακάβριο δείπνο του στη σπηλιά.

ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ: Τηλέμαχε, αγαπημένο μου παιδί κι εσείς καλοί 

μου συμπατριώτες, είμαι πολύ συγκινημένος, όπως κι εσείς 

φαντάζομαι. Σήμερα μετά από πολλά χρόνια συγκαλείται Συνέ-

λευση στην πόλη μας. Ποιος πήρε άραγε αυτή την πρωτοβουλία; 

Και για ποιον λόγο μας κάλεσε εδώ; Μήπως γύρισε ο στρατός 

μας από το Ίλιον και θέλει να μας το ανακοινώσει; Ή μήπως 

συμβαίνει κάτι τρομερό και σπεύδει να μας προειδοποιήσει; 

Περιμένουμε όλοι με αγωνία.

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Έγώ ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία, σεβάσμιε 

Αιγύπτιε και αγαπητοί μου συμπατριώτες. Ναι, εδώ και πολύ 

καιρό συμβαίνει κάτι τρομερό στην πόλη μας και ειδικότερα 

στο παλάτι. Δεν φτάνει που έχασα τον πατέρα μου, με βρήκε και 

δεύτερο κακό. Οι μνηστήρες! Έχουν πέσει σαν ακρίδες στο βιος 

μας και πάνε να μας αφανίσουν. Αυτοί, οι αργόσχολοι και οι 

χαραμοφάηδες!

Μόλις άκουσαν οι μνηστήρες τα βαριά λόγια του Τηλέμαχου, 

άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί και μερικοί να κινούνται απει-

λητικά εναντίον του.

ΜΝΗΣΤΗΡΈΣ: 
-Να ανακαλέσει αμέσως! 
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-Θέλω τον λόγο. Τον λόγο επί προσωπικού. 

-Κάτσε κάτω!

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Τους ακούτε, Έλληνες; Τους βλέπετε, πατριώτες 

μου, πολίτες της Ιθάκης; Και τι κάνετε γι’ αυτό; Τίποτε. Έχετε 

καταντήσει δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι. Τι περιμένετε; Να γίνει 

κανένα θαύμα; Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ.

Ήταν τόσο ταραγμένος, που πέταξε το σκήπτρο του στο 

χώμα και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Έκλαιγε από τον 

θυμό του. Όλοι τον συμπόνεσαν, αλλά κανένας δεν πήρε το 

μέρος του ούτε και τον λόγο να μιλήσει. Ο Αντίνοος, όμως, 

πετάχτηκε επάνω σαν να τον τσίμπησε σφήκα και άρχισε να 

τον βρίζει.

ΑΝΤΙΝΟΟΣ: Δεν ντρέπεσαι, ρε φαφλατά; Λαοπλάνε. Λαϊκιστή. 

Άντρας είσαι εσύ ή ένα νιάνιαρο που μυξοκλαίει και ζητάει από 

τους άλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά; Και τους 

βρίζεις κι από πάνω. Δειλούς και άβουλους τους λες. Μοιραίους! 

Πού έμαθες αυτό το λεξιλόγιο, ρε σπασίκλα; 

Συμπατριώτες, δεν φταίμε εμείς γι’ αυτά που συμβαίνουν στο 

παλάτι του. Η Πηνελόπη φταίει!

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Η μάνα μου;

ΑΝΤΙΝΟΟΣ: Ναι, η μάνα σου. Αυτή που μας κορόιδευε τρία 

χρόνια. Έκανε πως ύφαινε το σάβανο του πεθερού της του Λαέρ-
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τη, και μόλις το τελείωνε, θα διάλεγε έναν από μας για άντρα της. 

Ας είναι καλά η Μελανθώ, η ψυχοκόρη της, που μας άνοιξε τα 

μάτια. Γιατί η κυρία μητέρα σου τη μέρα ύφαινε και τη νύχτα 

ξήλωνε το υφαντό.

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ (Γελάει.): Σας έπιασε κορόιδα δηλαδή.

ΑΝΤΙΝΟΟΣ: Δεν βρέθηκε ακόμη γυναίκα να μας κοροϊδέψει. 

Όσο δεν παίρνει μια απόφαση, εμείς θα κάνουμε κατάληψη στο 

παλάτι σας και θα ξεκοκαλίσουμε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Γι’ 

αυτό διώξ’ την από το σπίτι όσο είναι καιρός. Τώρα!

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Μου λες να διώξω τη μητέρα μου; Τη μάνα που 

με γέννησε και με μεγάλωσε; Γιατί; Έπειδή εσείς δεν έχετε τα 

κότσια να πάτε στον πατέρα της τον Ικάριο να τη ζητήσετε σε 

γάμο; Δεν καταλαβαίνετε πόσο λίγοι φαίνεστε μπροστά της; Έί-

ναι η γυναίκα του θρυλικού Οδυσσέα. Μην το ξεχνάτε…

Κάτι πήγε να πει ο Αντίνοος, αλλά ο Τηλέμαχος είχε πάρει 

φόρα και τον έκοψε αμέσως. Κοίταξε τους συγκεντρωμένους 

συμπατριώτες του και ένιωσε ότι είναι με το μέρος του. Αυτό 

τον όπλισε με κουράγιο.

ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ: Αγαπητοί μου συμπατριώτες, θέλω τη βοήθειά 

σας. Χρειάζομαι ένα καλοτάξιδο καράβι και είκοσι ψυχωμέ-

νους ναύτες να πάω στην Πύλο και τη Σπάρτη, να μάθω νέα 

για τον πατέρα μου. Έίναι η τελευταία μου ελπίδα. Αν είναι 
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ζωντανός, θα τον περιμένω κανένα χρόνο ακόμα. Αν έχει πε-

θάνει, θα γυρίσω εδώ και θα τον τιμήσω σύμφωνα με τα τα-

φικά μας έθιμα, σαν βασιλιά αυτής της χώρας και ήρωα του 

τρωικού πολέμου. Όσο για τη μητέρα μου, σας δίνω τον λόγο 

μου ότι θα την προτρέψω να βρει έναν άξιο άντρα, να φτιάξει 

τη ζωή της.

Μετά μίλησε ο Μέντωρ, ο πιστός φίλος του Οδυσσέα. Αυτόν 

είχε αφήσει στο πόδι του ο πολυμήχανος για να φροντίζει τις 

υποθέσεις του σπιτιού και να βοηθάει τον γέρο Λαέρτη να κάνει 

κουμάντο.

Ο Μέντωρ ήταν φυσικά υπέρ του Τηλέμαχου, αλλά αυτό δεν 

άρεσε καθόλου στους μνηστήρες, που έβαλαν τις φωνές. Πε-

τάχτηκε κι ένας ασήμαντος που δεν αξίζει να μνημονέψουμε το 

όνομά του.

ΜΝΗΣΤΗΡΑΣ: Μέντορα, είσαι ηλίθιος αν νομίζεις ότι θα φύ-

γουμε από το παλάτι. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Θα τρώμε 

και θα πίνουμε ώσπου ν’ αποφασίσει η Πηνελόπη ποιον θα 

πάρει άντρα της. Ακόμα και ο Οδυσσέας να έρθει, δεν μπορεί 

να τα βάλει μαζί μας. Έδώ θα γίνει ο τάφος του. Μέσα στο ίδιο 

του το σπίτι. Ποιος νομίζει ότι είναι τέλος πάντων αυτός ο τύπος;

ΜΈΝΤΩΡ: Ο Οδυσσέας είναι, βρε ηλίθιε. Ο Οδυσσέας του Λαέρ-

τη, βασιλεύς της Ιθάκης και πορθητής της ένδοξης Τροίας. 
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Σας παρακαλώ, πηγαίνετε όλοι στα σπίτια σας. Η Συνέλευση 

λύεται. Διαλυθείτε ησύχως.

ΟΙ ΙΘΑΚΗΣΙΟΙ ΠΗΓΑΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ και οι μνηστήρες στο δικό 

τους. Στο παλάτι του Οδυσσέα δηλαδή. Πλησίαζε η ώρα του 

γεύματος, βλέπετε…

Ο Τηλέμαχος κατέβηκε ολομόναχος στον γιαλό και έβρεξε τα 

χέρια του στην ανήσυχη θάλασσα. Τον απασχολούσε το ταξίδι. Τι 

εννοούσε άραγε ο Μέντης όταν του είπε χθες, δυο φορές μάλιστα, 

ότι δεν είναι μόνος; Και ότι θα τον συνοδέψει μέχρι τη Σπάρτη… 

Ήταν αμάθητος ακόμη από την παρουσία κάποιου θεού που μετα-

μορφώνεται σε θνητό. Ωστόσο ένιωθε μια περίεργη ένταση που 

τον αναστάτωνε αλλά και τον καθησύχαζε πως όλα θα πάνε καλά.

Πάνω στην ώρα εμφανίστηκε μπροστά του ο Μέντης και άρ-

χισε να του μιλάει για το ταξίδι. Τον άκουγε με μεγάλη προσοχή, 

ενώ προσπαθούσε ταυτόχρονα να μαντέψει ποιος θεός μπορεί 

να κρύβεται πίσω από τη μάσκα και το σουλούπι του. «Πρέπει να 

είναι η Αθηνά» σκέφτηκε με μια βεβαιότητα που τον ξάφνιασε. 

Μέσα σε κλίμα ενθουσιώδους συνεργασίας τα κανόνισαν 

μέχρι που χώρισαν οι δρόμοι τους. Ο Τηλέμαχος τράβηξε για 

το παλάτι, και η Αθηνά για το λιμάνι, όπου όρισαν και το ρα-

ντεβού τους.
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Δυο ώρες μετά ξανασυναντήθηκαν. Η Αθηνά είχε έτοιμο ένα 

πανέμορφο καράβι, με είκοσι πρόθυμα και μπρατσωμένα πα-

λικάρια. Ο Τηλέμαχος, με τη βοήθεια της Έυρύκλειας και κρυ-

φά από την Πηνελόπη, κουβάλησε προμήθειες – τρόφιμα, νερό, 

κρασί, κριθάλευρο και όλα τα χρειαζούμενα. Τα φόρτωσαν 

αμέσως και σήκωσαν γρήγορα την άγκυρα.

Η θεά Αθηνά έστειλε έναν ούριο πουνέντε, που φούσκωσε 

τα κατάλευκα πανιά του καραβιού, κι αυτό όλη τη νύχτα άνοιγε 

δρόμο στην ήρεμη θάλασσα καθώς το κύμα η πλώρη εκέρδιζε 

οργιά με την οργιά. 






